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XENICO PHARMA MENACHINOX OSTEO, 60 TABLETEK
 

Cena: 21,65 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO PHARMA Menachinox Osteo 1 a Day, 60 tabletek

Opis produktu:

Menachinox® OSTEO 1 a Day to kompleksowy preparat zawierający unikalną kombinację składników pozwalających zachować zdrowe
kości.
Wapń i Witamina D3 pomagają w utrzymaniu zdrowych kości oraz przyczyniają się do zmniejszenia utraty minerałów kostnych
w okresie menopauzalnym. Niska gęstość mineralna kości stanowi czynnik ryzyka w odniesieniu do osteoporotycznych złamań kości*.
Witamina D3 wspiera prawidłowe wchłanianie wapnia, a wspólnie z Witaminą K2 MK-7 pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina K2 MK-7 wpływa na proces wbudowywania wapnia do struktur tkanki kostnej.

*Oświadczenie skierowane konkretnie do kobiet w wieku 50 lat i starszych. Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania
dziennie przynajmniej 1200 mg wapnia i 20 µg witaminy D ze wszystkich źródeł. Istnieje wiele czynników ryzyka osteoporotycznych
złamań kości. Zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać.

Produkt jest szczególnie zalecany kobietom w wieku 40 lat i starszym, w celu uzupełnienia diety w wapń, witaminę K2 oraz D3.

Składniki:

 węglan wapnia z muszli ostryg; sorbitole; kwas cytrynowy; witamina K2 MK-7 (menachion-7); węglan sodu, aromat pomarańczowy
naturalny; cholekalcyforol (naturalna witamina D3); roślinne sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; glikozydy
stewiolowe.

Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcje – 1 tabletkę:

Składniki 1 tabletka %RWS
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Witamina D3 100 µg 2000 %
Witamina K2 MK-7 75 µg 100 %
Wapń z muszli ostryg 300 mg 37,5 %

 RWS- Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane spożycie:

Zalecana dzienna porcja do spożycia to 1 tabletka. Tabletkę należy ssać powoli lub połknąć w trakcie posiłku popijając wodą.

Ostrzeżenia: 

W przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania. Preparat
jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby. Nie stosować preparatu
w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej
trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania oraz na spodzie słoika. Suplement diety nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety. Zaleca się zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Zawiera substancje słodzące.
Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający.

Wielkość opakowania:

60 tabletek

Producent:

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Adama Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław

Uwagi:

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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